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เลขท่ี 2557-032 
 
วนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 
 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
เร่ือง คาํอธิบายและบทวเิคราะห์ของผูบ้ริหารต่อผลการดาํเนินงานไตรมาสสาม ปี 2557 
 
ผลการดําเนินงานซ่ึงสอบทานแลว้โดยบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดแ้สดงสถานะการเงินของบริษทัฯ คร้ังล่าสุด สาํหรับ              
ไตรมาสสาม ปี 2557 บริษทัฯ ขาดทุนสุทธิจาํนวน 4.56 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากจาํนวนเรือเฉล่ียในไตรมาสน้ีท่ี 43 ลาํ รายไดต่้อวนั
ต่อลาํเรือในช่วงไตรมาสสามอยูท่ี่ 6,575 เหรียญสหรัฐ ในไตรมาสน้ีค่าใชจ่้ายในการเดินเรือต่อวนัต่อลาํเรือเฉล่ียอยูท่ี่ 4,547 เหรียญ
สหรัฐ หากจะประมาณตวัเลขสาํหรับปีน้ี จะไดป้ระมาณ 4,600  เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ ซ่ึงสูงกวา่ประมาณการท่ีบริษทัฯ             
ตั้งไวท่ี้จาํนวน 4,500 เหรียญสหรัฐต่อวนัต่อลาํเรือ สาํหรับไตรมาสน้ี ขาดทุนหน่วยเป็นเงินสกลุไทยบาทอยูท่ี่ 0.14 บาท ต่อหุน้ 
 

ตัวเลขทีสํ่าคญั ไตรมาส 3 ปี 2556 ไตรมาส 3 ปี 2557 

จาํนวนวนัเดินเรือ 3,650 3,967 

รายไดสู้งสุดต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 13,936 15,000 

รายไดเ้ฉล่ียต่อวนัต่อลาํเรือ (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 7,041 6,575 
ค่าใชจ่้ายในการเดินเรือเฉล่ียต่อวนัต่อลาํ (OPEX) (หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐ) 4,622 4,547 
รายไดก่้อนหกัดอกเบ้ีย ภาษี ค่าเส่ือม (EBITDA) (ไม่รวมกาํไรจากการ
แปลงหน้ีใหม่ของสัญญาสัง่ต่อเรือเดินทะเล) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ)  

5.75 5.70 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ ก่อนบางรายการพิเศษ (รวมกาํไร/(ขาดทุน) จากอตัรา
แลกเปล่ียน) (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 

(5.48) (5.80) 

กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ  (หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐ) 0.65 (4.56) 
กาํไรต่อหุน้ (EPS) (หน่วยเป็นบาท)          0.02 (0.14) 
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การคาดการณ์ เศรษฐกิจรอบโลกกาํลงัแขง็แกร่งข้ึน กล่าวคือ เศรษฐกิจของสหรัฐฯยงัคงฟ้ืนตวัอยา่งต่อเน่ืองและคาดวา่จะขยายตวั
มากกวา่ร้อยละ 3 จนถึงปี 2558 เศรษฐกิจจีนกาํลงัปรับตวัในทิศทางขาข้ึนและไดค้ลายความกงัวลวา่เศรษฐกิจจีนจะตกตํ่าอยา่ง
รวดเร็ว แต่ในทางตรงกนัขา้ม การขยายตวัทางเศรษฐกิจของสหภาพยโุรปกลบัประสบความลม้เหลวในไตรมาสสอง โดยบางส่วน
เป็นผลพวงจากความขดัแยง้กบัรัสเซีย เศรษฐกิจของเยอรมนีซ่ึงไดเ้คยขยายตวัในทุกไตรมาสไดค่้อยๆอ่อนตวัลงเป็นคร้ังแรกใน
รอบ หา้ปี ในขณะท่ีอิตาลีไดก้า้วเขา้สู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นรอบท่ีสามตั้งแต่ปี 2551 แมว้า่มีการคาดการณ์วา่เศรษฐกิจของ
สหภาพยโุรปจะขยายตวัอยา่งรวดเร็วในไตรมาสต่อๆไป แต่ยงัคงมีปัจจยัเส่ียงท่ีอาจทาํใหเ้ศรษฐกิจยงัคงตกตํ่า (ขอ้มูลจาก  
Deutsche Bank) 
 
ในทุกๆปี ปริมาณการผลิตแร่เหลก็ (รวมถึงปริมาณการขนส่ง) จากบราซิลในช่วงคร่ึงหลงัของปีจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว แต่พอ
ในช่วงคร่ึงแรกของปีถดัมาปริมาณการผลิตดงักล่าวจะลดลงอยา่งมาก หลงัจากนั้น ในช่วงคร่ึงหลงัของปีก็จะปรับตวัเพ่ิมข้ึนอยา่ง
มากอีกคร้ัง ตวัอยา่งเช่น ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 ปริมาณขนส่งแร่เหลก็ของบริษทั Vale อยูท่ี่ 137.2 ลา้นตนั ต่อมาในช่วงหลงั
ของปี 2556 ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็ของ Vale ไดป้รับตวัเพ่ิมข้ึนเป็น 168.4 ลา้นตนั ทั้งน้ี ในช่วงคร่ึงแรกของปี 2557 ปริมาณ
ขนส่งแร่เหลก็ของ Vale อยูท่ี่ 144.7 ลา้นตนั อยา่งไรก็ตาม ในเดือนกรกฎาคม ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็จากบราซิลและอตัราค่า
ระวางเรือขนาดเคปไซตย์งัคงทรงตวั แต่คาดวา่การขนส่งแร่เหลก็จากบราซิลกาํลงัจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว Vale ไดป้ระกาศ
ประมาณการปริมาณการขนส่งสาํหรับปีน้ีท่ีขั้นตํ่า 321 ลา้นตนั โดย Vale น่าจะทาํไดต้ามเป้าหมาย (และมีความน่าเป็นไปไดท่ี้จะ
ทาํไดม้ากกวา่เป้าท่ีวางไว)้ นัน่หมายความวา่ ปริมาณการขนส่งแร่เหลก็ในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ีของ Vale จะอยูท่ี่ขั้นตํ่า 176.3 ลา้น
ตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 31.6 ลา้นตนั (ร้อยละ 22) จากช่วงคร่ึงแรกของปี ในช่วงคร่ึงหลงัของปีน้ี ตลาดเรือขนาดเคปไซตน่์าจะยงัคง
แขง็แกร่งจากการท่ีปริมาณการขนส่งแร่เหลก็จากบราซิลยงัคงเป็นไปตามฤดูกาลปกติและปัจจยัหลกัต่างๆ ไม่มีการเปล่ียนแปลง 
ในขณะเดียวกนั แผนการขยายกาํลงัผลิตแร่เหลก็ของ Vale ยงัเป็นไปตามกาํหนดท่ีวางไว ้ ดงันั้น จากน้ีไป ปริมาณการขนส่งแร่
เหลก็จากบราซิลจะเพ่ิมข้ึนอยา่งรวดเร็ว (ขอ้มูลจาก Commodore Research & Consultancy) 
 
การท่ี Ponta da Madeira’s Pier IV (ซ่ึงเป็นท่าเทียบเรือสาํหรับเรือขนาดใหญ่ของ Vale) ไดส้ร้างเสร็จในช่วงเดือนเมษายน ส่งผลให้
มีปริมาณการส่งออกท่ีมากข้ึนในช่วงเดือนพฤษภาคม และเดือนกรกฎาคม ซ่ึงในช่วงน้ี มีปริมาณการขนส่งเฉล่ียอยูท่ี่ 30 ลา้นตนัต่อ
เดือน ต่อมาไดล้ดลงร้อยละ 15 ในเดือนสิงหาคม ซ่ึงถือเป็นสญัญาณวา่ปริมาณการบริโภคแร่เหลก็ของจีนลดลง อยา่งไรก็ตาม              
ตวัเลขท่ีลดลงโดยหลกัเป็นผลมาจากปัญหาการขนถ่ายสินคา้ท่ี Ponta da Madeira ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม และการบาํรุง
ซ่อมแซมท่าเรือในช่วงปลายเดือนท่ีท่าเรือ Tubarao CSN และ Guaiba Island Terminal ทั้งน้ี ขณะน้ีท่าเรือดงักล่าวไดก้ลบัมาเร่ิม
ดาํเนินการอีกคร้ังอยา่งเตม็รูปแบบ ในช่วงสปัดาห์ก่อน ท่าเรือของบราซิลมีปริมาณการส่งออกท่ี 382 ลา้นตนัต่อปี หรือคิดเป็น 32 
ลา้นตนัต่อเดือน คาดวา่ปริมาณการส่งแร่เหลก็จากบราซิลจะไม่ลดลงในไตรมาสส่ี โดยปริมาณดงักล่าวน่าจะทรงตวัอยูท่ี่ระดบั
เดียวกบัปัจจุบนัสาํหรับช่วงท่ีเหลือของปี กล่าวคือ 97 ลา้นตนั โดยประมาณ ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีใกลเ้คียงกบัช่วงไตรมาสส่ีปี 2555 
(ขอ้มูลจาก Braemar ACM Weekly Report) 
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Erik Nikolai Stavseth และ Kurt Waldeland นกัวเิคราะห์ไดเ้ขียนบทวเิคราะห์วา่ แมว้า่ปริมาณสินคา้ท่ีขนส่งจากบราซิลกาํลงั
เพ่ิมข้ึน แต่ Vale อาจพบอุปสรรคในการท่ีจะบรรลุตามเป้าท่ีวางไว ้ ซ่ึงหากเกิดข้ึนจริง ภาวะตกตํ่าของตลาดจะยงัคงอยูต่ลอด             
ไตรมาสส่ี โดยไดร้ะบุวา่ ในอดีตท่ีผา่นมานั้น Vale เคยพลาดเป้าท่ีตั้งไว ้ซ่ึงหากคาํนึงถึงปริมาณการผลิตท่ี Vale ตั้งไว ้ปริมาณการ
ส่งออกในช่วงคร่ึงหลงัของปีน่าจะอยูท่ี่ 202 ลา้นตนั “แสดงวา่ปริมาณการส่งออกในไตรมาสส่ีจะอยูท่ี่ 110 ลา้นตนั เพ่ิมข้ึนร้อยละ 
15 เม่ือเทียบกบัปีก่อน” และระบุต่อไปวา่ “คงเป็นการยากท่ี Vale จะบรรลุตามเป้าท่ีวางไวส้าํหรับไตรมาสส่ี 2557 เน่ืองจากจะตอ้ง
ผลิตใหไ้ดเ้ฉล่ียถึง 37 ลา้นตนัต่อเดือน เม่ือเทียบกบัปริมาณ 35 ลา้นตนัต่อเดือนในเดือนพฤษภาคม 2551 ซ่ึงเป็นตวัเลขท่ีสูงเป็น
ประวติัการณ์” ทั้งน้ี หาก Vale ทาํไม่สาํเร็จตามเป้าท่ีวางไว ้ ในไตรมาสส่ีตลาดค่าระวางเรือขนาดเคปไซตจ์ะยงัคงตกตํ่าต่อไป 
(ขอ้มูลจาก Lloyd’s List) 
 
ภายในปี 2573 จีนน่าจะมีรางรถไฟท่ีมีความยาวถึง 200,000 กิโลเมตร โดยในปี 2556 จีนมีรางรถไฟทั้งหมด 103,144 กิโลเมตร การ
ลงทุนในรางรถไฟภายในประเทศในระหวา่งปี 2556 ถึงปี 2558 คิดเป็นเงิน 3.2 แสนลา้นหยวน (เท่ากบั 515 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐฯ) โดยระหวา่งปี 2559 ถึงปี 2563 คิดเป็นเงิน 4.8 แสนลา้นหยวน และระหวา่งปี 2564 ถึงปี 2573 คิดเป็นเงิน 8 แสนลา้น
หยวน ตามขอ้มูลใน China Daily (ขอ้มูลจาก COSCO China News Letter) 
 
จีนไดน้าํเขา้เมลด็ธญัพืชปริมาณ 11.34 ลา้นตนัในช่วงเจด็เดือนแรกของปี 2557 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 80 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ี
แลว้ จากขอ้มูลทางศุลกากร (ขอ้มูลจาก Fairplay) 
 
เม่ือปีท่ีแลว้ เราไดเ้ขียนบทความถึงเอเชียโดยไดม้องตลาดเรือเทกองในเชิงบวก แต่ในปีน้ี จากการพบปะนกัเศรษฐศาสตร์ นกั
อสังหาริมทรัพย ์ ตวัแทนผูจ้าํหน่ายเหลก็จากเซ่ียงไฮ ้ และบริษทัเดินเรือต่างๆ เราขอไม่วิเคราะห์อะไรเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 
กล่าวคือ 1) ตลาดอสงัหาริมทรัพยท่ี์ชะลอตวั 2) การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีชะลอตวั 3) ประมาณการการผลิตเหลก็ท่ีลดลง 4) 
มลพิษท่ีกลายเป็นปัญหามากข้ึนในแต่ละปี 5) การนาํเขา้ถ่านหินท่ีลดลง 6) การมุ่งเนน้ใหก้ลายเป็นเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนโดย
ผูบ้ริโภค และการเปล่ียนบทบาทของจีนจาก “ผูผ้ลิต” เป็น “ผูส้ร้างสรรค”์ (ขอ้มูลจาก DNB Markets) 
 
ปัจจยัหน่ึงซ่ึงส่งผลต่อการนาํเขา้ถ่านหินท่ีลดลงของจีนในปีน้ี คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงันํ้าท่ีทาํไดดี้ โดยตวัเลขจาก
สาํนกังานสถิติแห่งชาติ กาํลงัการผลิตกระแสไฟฟ้าไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 7.2 ในช่วงเจด็เดือนแรกของปี 2557 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนั
ของปีท่ีแลว้ อยา่งไรกต็าม การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงัถ่านหิน (ซ่ึงจีนใชถ้่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด) เพ่ิมข้ึน
เพียงร้อยละ 4.3 เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ ในทางกลบักนั การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงันํ้าไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 16.6 เม่ือ
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีท่ีแลว้ เน่ืองจากโครงการเข่ือนแห่งใหม่และปริมาณนํ้าฝนท่ีเพียงพอ (ขอ้มูลจาก Banchero Costa 
Research) 
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อุปสงคโ์ดยรวมในถ่านหินนาํเขา้ของจีนซ่ึงถือเป็นผูน้าํเขา้รายใหญ่ท่ีสุดของโลกไดอ่้อนตวัลง โดย Fitch Rating ไดก้ล่าวใน
รายงานล่าสุด โดยระบุวา่การนาํเขา้ท่ีลดลงเป็นผลมาจากกาํลงัการผลิตของอุตสาหกรรมท่ีอ่อนตวัลง การผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลงันํ้ าท่ีเพ่ิมข้ึน และการบงัคบัใชน้โยบายท่ีมุ่งลดการบริโภคถ่านหิน (ขอ้มูลจาก COSCO China News Letter) 
 
จีนจะจดัเก็บภาษีร้อยละ 3 จากการนาํเขา้ถ่านหินโคก้ และถ่านแอนทราไซท ์ โดยเร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ตามประกาศของ
กระทรวงการคลงั ซ่ึงคาดวา่จะช่วยใหอุ้ตสาหกรรมเหมืองแร่ในจีนสามารถแข่งขนักบัการนาํเขา้ได ้ โดยสภาไดอ้นุมติัการจดัเกบ็
ภาษีในอตัราร้อยละ 3 – 6 สาํหรับถ่านหินประเภทอ่ืนๆ ตามประกาศในเวบ็ไซตข์องกระทรวงการคลงั (ขอ้มูลจาก Platts) 
 
ประเทศกีนี ประเทศกานา และประเทศเซียร์ราลีโอน ผลิตแร่อะลมิูเนียมรวมกนัได ้21 ลา้นตนั หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของอุปทาน
ของโลก (ซ่ึงจะลดลงเน่ืองจากอีโบลา) นอกจากนั้น การท่ีอินโดนีเซียงดการผลิตแร่อะลูมิเนียม จะทาํใหโ้รงงานในจีนอาจจะเร่ิม
ประสบปัญหาขาดแคลนแร่ดงักล่าวภายในส้ินปีน้ี  (ขอ้มูลจาก ACM Braemar Research) 
 
อุปสงคจ์ากจีนไดช้ะลอตวัลงแต่ยงัคงอยูใ่นทิศทางขาข้ึน การดาํเนินการขยายเมืองและการพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานยงัไม่ส่งผล
ชดัเจน ซ่ึงยงัคงตอ้งการขอ้กาํหนดท่ีแน่นอนและการบริหารจดัการท่ีดีกวา่น้ี นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่นาํโดย Xi Jinping เป็น
นโยบายท่ีมุ่งลดการสูญเสียงบประมาณอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนในประเทศญ่ีปุ่น ไดส่้งผลเชิงลบต่อการคา้ขายตั้งแต่ดอกไมไ้ปจนถึงไวน์
ชั้นดี  ผูผ้ลิตเหลก็ไดก้ลบัมามีกาํไรอีกคร้ังในปีน้ีหลงัจากตน้ทุนวตัถุดิบปรับตวัลดลงอยา่งรวดเร็วตํ่ากวา่ราคาขาย การผลิตแร่เหลก็
ของจีนไดข้ยายตวัประมาณร้อยละ 10 ในปีน้ีโดยหลกัแลว้มาจากเหมืองแร่ของภาครัฐมากกวา่ของภาคเอกชน แต่เน่ืองจากคา่ Fe 
ในแร่เหลก็ท่ีขดุไดมี้ปริมาณตํ่าจึงทาํใหต้อ้งใชป้ริมาณแร่เหลก็จาํนวนมากข้ึนในการผลิต สุดทา้ยน้ี การบริโภคเหลก็ในจีน (ซ่ึงคิด
จากปริมาณการผลิตบวกกบัการนาํเขา้ หกัออกดว้ยปริมาณคงเหลือบวกกบัการส่งออก) จะยงัคงขยายตวัต่อไป แต่ยงัคงตอ้งเฝ้า
ติดตามในเร่ืองต่างๆ กล่าวคือ การท่ีจีนมุ่งเนน้คุณภาพมากกวา่ปริมาณการผลิต นโยบายการต่อตา้นคอร์รัปชัน่ นโยบายความ
เขม้งวดในการใชสิ้นเช่ือซ่ึงไม่เหมือนกนันโยบายของประเทศแถบตะวนัตก จึงเป็นเร่ืองยากท่ีจะคาดการณ์อนาคตตลาดเรือเทกอง
และตลาดสินคา้โภคภณัฑเ์น่ืองจากความไม่แน่นอนในหลากหลายปัจจยั (ขอ้มูลจาก Hartland Shipping Services) 
 
เม่ือไม่นานมาน้ี ธนาคารกลางจีนไดอ้ดัฉีดเมด็เงินเขา้ในระบบธนาคารภายในประเทศเพื่อเสริมสภาพคล่องเป็นเวลาสามเดือน แต่
ไม่ไดมุ่้งเนน้ท่ีจะแกปั้ญหาอุปสงคข์องภาคเอกชนท่ีลดลง การขยายตวัของการส่งออกและการสร้างงานยงัคงอยูใ่นระดบัดี โดย
ภาพรวมตวัเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจอยูท่ี่ร้อยละ 7 ซ่ึงเป็นผลมาจากการใชเ้งินงบประมาณของภาครัฐ อยา่งไรกต็าม ในช่วงคร่ึง
หลงัของปีภาครัฐจะใชง้บประมาณลดลง ภาครัฐจะยงัคงลดขนาดของธุรกิจการเงินท่ีไม่ใช่สถาบนัการเงิน และตลาดท่ีอยูอ่าศยัซ่ึงมี
การแข่งขนัสูงยงัคงจะอ่อนตวัลงเม่ือดูจากยอดขายและราคาเฉล่ียใน 70 เมืองทัว่ประเทศ คาดวา่เศรษฐกิจของจีนยงัคงชะลอตวั
ต่อไปสาํหรับช่วงท่ีเหลือของปี 2557 จนถึงปีหนา้ (ขอ้มูลจาก JPMorgan) 
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การส่งออกขา้วโพดของสหรัฐฯยงัคงเพ่ิมข้ึนอยา่งมากดว้ยประมาณการส่งออกล่าสุดท่ี 49 ลา้นตนั ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 30 ลา้นตนัจาก
ฤดูกาลท่ีแลว้ การคาดการณ์ปริมาณการเก็บเก่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึน ส่งผลให ้ U.S. Department of Agriculture (USDA) คาดวา่ตวัเลข
การส่งออกจะยงัคงอยูใ่นระดบัสูงต่อไป (ขอ้มูลจาก Howe Robinson Research) 
 
ราคาสินคา้โภคภณัฑไ์ดป้รับตวัลดลง สวนทางกบัภาวะเศรษฐกิจรอบโลกท่ีดีข้ึน เน่ืองจากปริมาณการผลิตจาํนวนมากและความ
เปราะบางของการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงการท่ีสินคา้ออกสู่ตลาดในปริมาณมากในภาวะตลาดท่ีอุปสงคอ่์อนตวั สภาพ
ตลาดเรือเทกองต่อจากน้ีไปอาจข้ึนอยูก่บัวา่บราซิลจะสามารถแซงหนา้ออสเตรเลียในการผลิตแร่เหลก็ในภาวะท่ีราคาแร่เหลก็
ตกตํ่าไดห้รือไม่ ซ่ึงจะช่วยในแง่ปริมาณการขนส่งเป็นตนั-ไมลท่ี์มากข้ึน ทั้งน้ี อุปทานและอุปสงคข์องธุรกิจน้ียากต่อการควบคุม 
(ขอ้มูลจาก Hartland Shipping Services) 
 
รัฐบาลไทยไดเ้ร่ิมขายขา้วในสตอ็กจากแผนการอุดหนุนจากทางภาครัฐ โดยตั้งเป้าท่ีจะส่งออกจาํนวน 10 ลา้นตนัในปีน้ี ซ่ึงจะ
ส่งผลใหไ้ทยกลบัมาเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดในโลกอีกคร้ัง อยา่งไรกต็าม ปริมาณขา้วอยา่งนอ้ย 500,000 ตนั จะตอ้งถูก
ชะลอการขนส่งลงเน่ืองจากการขาดแคลนแรงงานท่ีท่าเรืออนัเป็นผลมาจากแรงงานต่างดา้วหลายแสนไดห้ลบหนีการจบักุม
แรงงานเถ่ือน (ขอ้มูลจาก Banchero Costa research) 
 
ธนาคาร Danske ไดเ้ผยแพร่บทวเิคราะห์สินเช่ือเชิงบวกต่อธุรกิจเดินเรือ โดยระบุวา่อุตสาหกรรมเดินเรืออยูใ่นจุดเร่ิมตน้ของ
ทิศทางขาข้ึนซ่ึงเป็นเวลาหา้ถึงเจด็ปี โดยกล่าววา่ “ท่ีผา่นมา วฏัจกัรของการอุตสาหกรรมเดินเรืออยูท่ี่ 5 – 7 ปี โดยในปี 2557 น่าจะ
เป็นปีแรกของทิศทางขาข้ึนของวฏัจกัรและจะกา้วเขา้สู่ช่วงกลางของวฏัจกัรขาข้ึนต่อไป” การท่ีธนาคาร Danske ซ่ึงเป็นผูป้ล่อยกู้
รายใหญ่ใหแ้ก่บริษทัเดินเรือ ไดป้รับเพ่ิมภาพรวมอุตสาหกรรมเดินเรือเป็นสถานะ “กาํลงัปรับตวั” เป็นสญัญาณใหเ้ห็นวา่
อุตสาหกรรมเดินเรือรอบโลกกาํลงัจะดีข้ึน (ขอ้มูลจาก Ocean Resources Inc) 
 
Glencore ผูค้า้พลงังานรายใหญ่ มองวา่จากการท่ีรัฐบาลอินเดียงดการใหส้ปัทานเหมืองแร่ถ่านหิน อินเดียจะนาํเขา้ถ่านหินเพ่ิมข้ึน
เป็น 180 ลา้นตนัในปี 2558 และเพ่ิมข้ึนเป็น 300 ลา้นตนัในปี 2563 การงดการใหส้ปัทานดงักล่าวนั้น ทาํใหเ้กิดคาํถามวา่อินเดียจะ
สามารถจดัหาพลงังานไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการภายในประเทศหรือไม่ การแทนท่ีดว้ยถ่านหินนาํเขา้จะส่งผลใหอิ้นเดียสามารถ
แซงหนา้จีนข้ึนเป็นผูน้าํเขา้ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดในโลกได ้ตามการคาดการณ์ของนกัวเิคราะห์ต่างๆ รวมถึง Glencore ซ่ึงเป็นผูค้า้
ถ่านหินรายใหญ่ท่ีสุดของโลกรายหน่ึง (ขอ้มูลจาก DNA India) 
 
ในปีหนา้ อินเดียอาจกลายเป็นผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ท่ีสุดของโลก อนัเป็นผลมาจากอุปสงคท่ี์เพ่ิมข้ึนจากประเทศแถบแอฟริกาและ
ตะวนัออกกลางและราคาท่ีถูกกวา่ “จากปริมาณการส่งออกขา้วท่ีไม่ใช่บาสมาติ 4 ลา้นตนัในขณะน้ี ซ่ึงน่าจะสามารถส่งออกไดถึ้ง 
7 ลา้นตนั” กล่าวโดย BV Krishna Rao กรรมการผูจ้ดัการของ Pattabhi Agro Foods ผูส่้งออกขา้วท่ีไม่ใช่บาสมาติ รายใหญ่ท่ีสุด
ของประเทศ โดยเขาไดก้ล่าววา่ การส่งออกขา้วบาสมาสติและขา้วท่ีไม่ใช่บาสมาติน่าจะอยูท่ี่ 10 – 11 ลา้นตนั ซ่ึงเป็นตวัเลขใน
ระดบัเดียวกบัเม่ือปี 2555 (ขอ้มูลจาก Economic Times ประเทศอินเดีย) 



หนา้ 6 จาก 8 
 

 
 
 
ในอีก 12 – 18 เดือนขา้งหนา้ ค่าระวางเรืออาจปรับตวัเพ่ิมข้ึนแต่ยงัคงจะอยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากมีอุปทานมากกวา่อุปสงค์
และจะมีเรือเพียงสามประเภทเท่านั้นท่ีจะทาํรายไดเ้พ่ิมข้ึน น่ีเป็นการประเมินอยา่งชดัเจนของ Moody’s Investors Service ใน
รายงานภาพรวมของอุตสาหกรรมประจาํปี อยา่งไรก็ตาม Moody’s กล่าววา่อุตสาหกรรมน่าจะคงท่ีไปอีก 12 – 18 เดือน (ขอ้มูลจาก 

Lloyd’s List) 
 
คาดวา่อุตสาหกรรมเดินเรือทัว่โลกจะยงัผนัผวนต่อไปเน่ืองจากการฟ้ืนตวัทางเศรษฐกิจรอบโลกยงัคงเปราะบางและไม่ชดัเจน 
“ธุรกิจเดินเรือซ่ึงพ่ึงพิงอุปสงคจ์ากการขยายตวัทางเศรษฐกิจของโลก จะยงัคงเผชิญกบัอุปสงคท่ี์ลดลงกวา่ท่ีเคยคาดการณ์ไว้
สาํหรับปีต่อๆไป” กล่าวโดย Peter Sand หวัหนา้ฝ่ายวเิคราะห์ของ Bimco (ขอ้มูลจาก Bimco) 
 
ในภาคเหนือของทวีปยโุรป อุตสาหกรรมการผลิตในเยอรมนี ฝร่ังเศส และสหราชอาณาจกัร รวมกนัแลว้ลดลงประมาณร้อยละ 7 
จากระดบัในปี 2550 ส่วนในภาคใตข้องทวปียโุรปจะตกตํ่ากวา่โดยอุตสาหกรรมการผลิตในอิตาลีและสเปนรวมกนัลดลงร้อยละ 
27 ส่งผลใหค้าดวา่การนาํเขา้ถ่านหินของทวปียโุรปในปี 2557 จะตํ่ากวา่ตวัเลขในปี 2550 ซ่ึงจะมีปริมาณนอ้ยกวา่ 200 ลา้นตนั และ
คาดวา่ปริมาณการนาํเขา้แร่เหลก็จะตํ่ากวา่ตวัเลขในปี 2550 ซ่ึงจะมีปริมาณนอ้ยกวา่ 130 ลา้นตนั (ขอ้มูลจาก Clarksons Research) 
 
ตวัเลขจีดีพีของจีนแสดงตวัเลขท่ี ร้อยละ 7.4 ในไตรมาสแรก ร้อยละ 7.5 ในไตรมาสสอง และร้อยละ 7.3 ในไตรมาส 3 อยา่งไรก็
ตาม แมว้า่จะมีตวัเลขทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีหลากหลาย แต่การนาํเขา้แร่เหลก็ของจีน มีปริมาณถึง 699.46 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือน
กนัยายน หากจะประมาณการนาํเขา้แร่เหลก็ทั้งปี จะได ้ 932.61 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 13.69 เม่ือเปรียบเทียบกบั
ปริมาณ 820.30 ลา้นตนัในปี 2556 การผลิตเหลก็ในจีน มีปริมาณ 614.39 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือนกนัยายน หากจะประมาณการผลิต
เหลก็ทั้งปี จะได ้ 819.19 ลา้นตนั ซ่ึงเท่ากบัอตัราขยายตวัร้อยละ 5.76 เม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณ 774.57 ลา้นตนัในปี 2556 การ
นาํเขา้ถ่านหินของจีนมีปริมาณ 223.25 ลา้นตนั เม่ือส้ินเดือนกนัยายน หากจะประมาณการนาํเขา้ถ่านหินของประเทศจีนทั้งปี จะได ้
297.67 ลา้นตนั ซ่ึงลดลงร้อยละ 7.56 เม่ือเทียบกบัปริมาณนาํเขา้ท่ี 322.01 ลา้นตนัในปี 2556 สาํหรับประเทศท่ีปัจจุบนัการผลิตและ
การบริโภคถ่านหินมีปริมาณตํ่ากวา่ 4.0 พนัลา้นตนัต่อปี และคาดวา่ตวัเลขน้ีจะขยายตวัเป็น 4.1 พนัลา้นตนั ภายในปี 2558 แมว้า่จะ
มีการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ยในขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการนาํเขา้ถ่านหิน แต่ก็สามารถส่งผลกระทบอยา่งมากต่อตลาดค่าระวางเรือ
ขนส่งเทกองแหง้ได ้
 
เป็นท่ีน่าเสียดายท่ีแสงสวา่งปลายทางของตวัเลขภาคอุปทานเร่ิมกลบัมามืดลงอีกคร้ัง เน่ืองจากการปลดระวางเรือไดช้ะลอตวัลง
และจากการเพิ่มข้ึนของปริมาณการสั่งต่อเรือใหม่  เรือขนส่งสินคา้แบบเทกองท่ีถูกปลดระวางในช่วงสามไตรมาสแรกของปีน้ี
ประกอบไปดว้ยเรือขนาดเคปไซส์ (Capesize) จาํนวน 23 ลาํ เรือขนาดปานาแมกซ์ (Panamax) จาํนวน 44 ลาํ เรือขนาดซุปราแมกซ์ 
(Supramax) จาํนวน 37 ลาํ เรือขนาดแฮนด้ีแมกซ์ (Handymax) จาํนวน 41 ลาํ และเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (Handysize) จาํนวน 95 ลาํ 
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ซ่ึงเท่ากบัขนาดระวางรวม 11.89 ลา้นเดทเวทตนั ในช่วงเกา้เดือนแรกของปีน้ี มีการขยายตวัในกองเรือร้อยละ 3.96 (29.10 ลา้นเดท
เวทตนั) กบัอีกร้อยละ 3.85 (28.32 ลา้นเดทเวทตนั) ซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบในไตรมาสสุดทา้ย หากคาํนวณอตัราการส่งมอบล่าชา้ท่ี
ร้อยละ 35 ของการส่งมอบเหล่าน้ี และตั้งสมมติฐานวา่การปลดระวางเรือมีอตัราสูงข้ึนอีก 8.11 ลา้นเดทเวทตนัในไตรมาสส่ีของปี
น้ี ในปีน้ีจะมีการขยายตวัของกองเรือร้อยละ 5.36 ทาํใหข้นาดกองเรือโลกอยูท่ี่ 774.59 ลา้นเดทเวทตนั ในปี 2558 มีกาํหนดส่งมอบ
เรือท่ี 72.63 ลา้นเดทเวทตนั รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้ท่ีร้อยละ 35 ของการคาดการณ์การส่งมอบเรือในไตรมาสส่ีปี 2557 ท่ี
จาํนวน 9.91 ลา้นเดทเวทตนั โดยตั้งสมมติฐานวา่มีการปลดระวางเรือท่ี 20 ลา้นเดทเวทตนัต่อปี รวมกบัอตัราการส่งมอบเรือล่าชา้
ร้อยละ 35 ของการส่งมอบเรือทั้งปี ส้ินปี 2558 ขนาดกองเรือโลกจะอยูท่ี่ 808.24 ลา้นเดทเวทตนั หรือขยายตวัร้อยละ 4.34 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัประมาณการจาํนวน 774.59 ลา้นเดทเวทตนัเม่ือส้ินปี 2557  
 
แผนกลยุทธ์ของพเีอสแอลแบ่งออกเป็นสามด้าน สาํหรับปีต่อๆไปซ่ึงเป็นปีท่ีน่าทา้ทายเป็นอยา่งยิง่ กล่าวคือ ดา้นแรก การสร้าง
ความแขง็แกร่งใหแ้ก่สินทรัพยข์องบริษทัฯ จากการซ้ือเรือต่อใหม่ท่ีมีเคร่ืองยนตท่ี์เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและขายเรือเก่าท่ีมี
เคร่ืองยนตท่ี์ไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มจาํนวน 21 ลาํ ซ่ึงแผนการน้ีน่าจะสาํเร็จลุล่วงภายในช่วงตน้ปี 2559 ดา้นท่ีสอง ตามท่ีทราบ
กนัดีวา่ พีเอสแอลเป็นองคก์รท่ีมีลกัษณะพิเศษโดยพนกังานจะออกจากงานต่อเม่ือเกษียณอายงุานเท่านั้น แมว้า่ในอดีตท่ีผา่นมาน่ี
ถือเป็นจุดแขง็ของบริษทัฯ แต่จะส่งผลใหใ้นช่วงสองสามปีขา้งหนา้น้ี บริษทัฯ จะตอ้งประสบกบัการเกษียณของพนกังานจาํนวน
มาก อยา่งไรกต็าม บริษทัฯ ไดมี้การวางแผนในเร่ืองน้ีไวแ้ลว้และจะจดัทาํแผนการสืบทอดตาํแหน่งใหแ้ลว้เสร็จภายในส้ินปี 2557 
ซ่ึงไม่เพียงแต่เป็นแผนสาํหรับรุ่นต่อไปท่ีจะมาสืบทอดตาํแหน่งของผูท่ี้จะเกษียณในรุ่นน้ี หากแต่ยงัรวมไปถึงผูสื้บทอดตาํแหน่ง
ของบุคคลเหล่านั้นดว้ย ดา้นสุดทา้ย บริษทัฯ ไดต้ั้งเป้าใหบ้ริษทัฯปลอดหน้ีสินก่อนส้ินปี 2561 และก่อนวนัครบกาํหนดตามสัญญา
เงินกูร้ะยะยาว จากแผนการขายเรืออยา่งรอบคอบและกลยทุธก์ารทาํสญัญาเช่า  
 
สัญญาเช่าระยะยาว กบั สัญญาเช่าระยะส้ัน การทาํสญัญาเช่าเรือแลว้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ปรากฏตามตารางดา้นล่างน้ี  จะเห็นได้
วา่การทาํสญัญาเช่า ณ ปัจจุบนัจนถึงอีกส่ีปีขา้งหนา้  (ปี 2557 ถึง ปี 2561) อยูท่ี่ร้อยละ 16 โดยมีรายไดท่ี้ 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ  
 

ปี ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
จาํนวนวนัเดินเรือรวม   15,507 18,795 25,007 25,550 25,550 
จาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้    5,798 2,717 2,562 2,555 2,240 
ร้อยละของจาํนวนวนัท่ีไดท้าํสญัญาใหเ้ช่าเรือไปแลว้  37 14 10 10 9 
อตัราคา่ระวางเรือเฉล่ียต่อวนั  
(หน่วยเป็นเหรียญสหรัฐฯ)  

10,645 13,465 13,713 13,713 13,849 

มูลคา่รวมของสญัญาเช่าเรือ  
(หน่วยเป็นลา้นเหรียญสหรัฐฯ)  

62 37 35 35 31 

 
บริษทัฯ มีความตั้งใจอยา่งต่อเน่ืองท่ีจะปล่อยเรือใหเ้ช่าโดยการทาํสญัญาเช่าระยะยาวเม่ือโอกาสอาํนวย 
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การแบ่งส่วนตลาด ในช่วงไตรมาสสาม ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดแฮนด้ีไซส์ (BHSI สาํหรับเรือขนาด 28,000                         
เดทเวทตนั) อยูท่ี่ระดบั 419 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 6,218 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดแฮนด้ี
ไซส์ของบริษทัฯ (ขนาด 27,427 เดทเวทตนั หรือเลก็กวา่ขนาดเรือตามดชันีร้อยละ 2.1) ทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 6,586 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงสูง
กวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BHSI ร้อยละ 5.9 สาํหรับไตรมาสสามน้ี ค่าเฉล่ียของดชันีค่าระวางเรือขนาดซุปราแมกซ์ (BSI) อยูท่ี่
ระดบั 849 จุด โดยมีค่าเฉล่ียของอตัราค่าเช่าเรือต่อวนัท่ี 8,877 เหรียญสหรัฐ เม่ือเปรียบเทียบกบั เรือขนาดซุปราแมกซ์ของบริษทัฯ 
ท่ีทาํรายไดอ้ยูท่ี่ 6,952 เหรียญสหรัฐ ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราค่าเช่าเรือของดชันี BSI ร้อยละ 21.7 
 
แผนปรับลดอายุกองเรือ ไดก้าํลงัดาํเนินการอยู ่ณ ส้ินไตรมาสน้ี บริษทัฯ มีเรือจาํนวน 44 ลาํในกองเรือ อีกทั้งยงัมีเรือขนส่งซีเมนต์
จาํนวน 1 ลาํซ่ึงมีกาํหนดส่งมอบในปี 2557 ปีหนา้จะเป็นปีท่ีน่าทา้ทายอยา่งแทจ้ริงในแง่ของการดาํเนินงาน กล่าวคือ บริษทัฯ มี
แผนท่ีจะขายเรือเก่าและเรืออายนุอ้ยท่ีไม่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มทั้งหมดจาํนวน 21 ลาํ และจะรับมอบเรือต่อใหม่จาํนวน 17 ลาํซ่ึง
เป็นเรือท่ีมีเคร่ืองยนตเ์ป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยในตน้ปี 2559 บริษทัฯ จะรับมอบเรือต่อใหม่อีกจาํนวน 7 ลาํ ส่งผลใหก้องเรือ
ของบริษทัฯ จะอยูท่ี่ 48 ลาํ โดยมีอายเุฉล่ีย 3.5 ปีและขนาดเฉล่ีย 50,000 เดทเวทตนัต่อลาํ 
 
วนั SET Opportunity Day คร้ังต่อไป บริษทัฯ จะเขา้ร่วมในการนาํเสนอขอ้มูลผลประกอบการ ณ อาคารตลาดหลกัทรัพยฯ์ จะมี
ข้ึนในวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา บริษทัฯ หวงัวา่ท่านทั้งหลายจะไดเ้ขา้ร่วมงานน้ีเพ่ือพบปะ พดูคุยใน
รายละเอียดถึงผลการดาํเนินงานปัจจุบนั สภาพอตัราค่าระวาง และการช้ีแจงขอ้สงสัยใดๆท่ีท่านมี  สาํหรับท่านท่ีไม่สามารถมาได ้
ท่านสามารถติดตามไดจ้าก web cast live by the SET 
 
การปลดระวางเรือ ปริมาณลดลงอยา่งมาก โดยในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2557 มีเรือจาํนวน 95 ลาํไดถู้กปลดระวาง ขณะท่ีมี
เรือใหม่เขา้มาทั้งหมด 104 ลาํ ส่งผลใหมี้กองเรือโลกเพิ่มข้ึนจาก 2,770 ลาํ ในช่วงตน้ปี เป็น 2,779 ลาํในช่วงส้ินไตรมาสสาม 
สาํหรับกองเรือโลกในประเภทเดียวกบัของบริษทัฯ (ขนาด 10,000 - 30,000 เดทเวทตนั) และหากวา่ตลาดค่าระวางยงัคงตกตํ่า 
บริษทัฯ คาดวา่กองเรือโลกในกลุ่มเดียวกบับริษทัฯ จะมีการปลดระวางถึงร้อยละ 8 - 12 ต่อปี ซ่ึงจะช่วยทาํใหอุ้ปสงคแ์ละอุปทาน
เขา้สู่ภาวะสมดุล   
 
ขอแสดงความนบัถือ 
บริษทั พรีเชียส ชิพป้ิง จาํกดั (มหาชน) 
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